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Aan de slag

Vanaf de eerste schooldag leer je je op onze 
mavo/havo-afdeling te ontwikkelen tot wereld-
burger. Je komt bij ons op school om te groeien, 
uitgedaagd te worden en om te ontdekken wie 
je bent. Je krijgt veel extra uren Engels om te 
zijner tijd op een zo hoog mogelijk niveau een 
Anglia-certificaat te behalen en in de onderbouw 
maak je samen met jouw klasgenoten en mentor 
een reis naar Engeland.

Een school met ambitie

In onze mavo/havo leer je, dat ook jij een belangrijke rol hebt 

in de samenleving; je houdt rekening met anderen en je bent 

trots op wat je bereikt. Hiervoor moet je keuzes maken en 

verantwoording afleggen. Welke keuze je ook maakt, wij zorgen 

ervoor dat je ontdekt waar jij goed in bent. Zo komen we  

samen tot de beste resultaten.



Wil jij …
• kennismaken met de wereld om je heen?

• andere culturen ontdekken?

• goed Engels leren spreken?

• ontdekken wat je allemaal kunt?

• het maximale uit jezelf halen?

Beantwoord je deze vragen met ‘ja’? Dan is Wolfert Lansing 

de school die jij zoekt en waar je je thuis zult voelen.

Cultuur, Maatschappij en  
Burgerschapsvorming

Je maakt kennis met de wereld om je heen. Dat doe je door 

je in te zetten in de omgeving van de school met bijvoorbeeld 

een maatschappelijke stage, maar ook via culturele activi-

teiten en uitstapjes die in onze activiteitenweken worden 

georganiseerd. Het vak Burgerschapsvorming is gericht op 

het bevorderen van actief burgerschap, sociale integratie 

en kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden, culturen en tradities van leeftijdgenoten.

Mavo/havo-ambitieklas

Heb je een mavo-, of mavo-/havo-advies en ben jij een echte 

doorzetter? Kies dan voor onze mavo/havo-ambitieklas en 

haal het beste uit jezelf in onze tweejarige brugklas. Je krijgt 



les op mavo/havoniveau en als je cijfers goed zijn, kun je na 

het eerste of het tweede leerjaar doorstromen naar de havo 

op Wolfert Lyceum of Wolfert Dalton.

Wolfert Lansing is een kleinschalige school met uitdagend 

onderwijs. Je krijgt heldere uitleg van de lesstof, waarna je in 

groepjes of zelfstandig aan de slag gaat. Je doet ook buiten 

de school waardevolle ervaringen op en gebruikt ook die 

kennis en informatie om verder te komen. Onze goed  

opgeleide docenten staan borg voor kwaliteitsonderwijs!

 

Lessen in het Engels

Om je op te leiden tot wereldburger zijn de lessen op Wolfert 

Lansing deels in het Nederlands en deels in het Engels, want 

in een internationale omgeving is Engelstalig onderwijs erg 

belangrijk. Aan het einde van je opleiding kun je bij ons middels 

een examen het Anglia-certificaat behalen. 

Leerling-participatie

Wolfert Lansing is een groot voorstander van leerling-parti-

cipatie. Dit betekent dat je mag meedenken en meepraten 

over zaken die de leerlingen en de school betreffen.  

Op deze manier leer je verantwoordelijkheid nemen voor 

elkaar en de school, en ervaar je dat je gezamenlijk dingen 

voor elkaar kunt krijgen. Je werkt veel samen met klasgenoten 

en ondersteunt elkaar als het nodig is. Respectvol omgaan 

met elkaar is bij ons net zo belangrijk als ruimte krijgen om 

je eigen keuzes te maken

Huiswerkklassen

Wij begrijpen dat je ook moet leren hoe je huiswerk moet 

plannen en maken. Op Wolfert Lansing kun je samen met 

andere leerlingen en onder begeleiding van docenten je  

huiswerk in onze huiswerkklas maken. In een fijne sfeer heb 

je voldoende rust om aandacht te besteden aan je werk en 

heb je alles op tijd af. Zo helpen we je goed voorbereid door 

te stromen naar de volgende klas.

Mavo/havo-
ambitieklas

Huiswerk
op school

Versterkt
talenonderwijs

Aandacht voor sport, 
cultuur en reizen

Talentklassen

Jouw voordelen bij Wolfert Lansing



Maak kennis met  
Wolfert Lansing mavo/havo

Leerlingen van groep 8 en hun ouders kunnen diverse workshops 

volgen om kennis te maken met de mavo/havo-ambitieklas. 

Informatieavond(en) voor ouders en leerlingen van groep 8

maandag 2 december 2019       19:00 - 21:00 uur

dinsdag 21 januari 2020             19:00 - 21:00 uur

Open lesmiddag Wil je hieraan deelnemen, meld je dan 

aan via onze website wolfert.nl/lansing
woensdag 29 januari 2020          14:00 - 16:15 uur

woensdag 12 februari 2020         14:00 - 16:15 uur

Open huis voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8

vrijdag 31 januari 2020          19:00 - 21:00 uur

zaterdag 1 februari 2020      10:00 - 13:00 uur

Aanmelding en intake (op afspraak)

maart 2020 

Wolfert Lansing heeft naast de mavo/havo-afdeling ook een 

vmbo bbl- en kbl-afdeling. Kijk voor de kennismakingsdagen 

van Wolfert Lansing vmbo in onze andere folder, of op  

wolfert.nl/lansing.

Sport, cultuur en reizen

Je maakt kennis met de wereld om je heen. Dat doe je door 

je in te zetten in de omgeving van de school, maar ook via 

culturele activiteiten, uitstapjes en (buitenland)reizen in  

onze activiteitenweken. Zo ontdek je hoe jij een bijdrage 

kunt leveren aan de wereld en krijg je inzicht in andere  

culturen, gebruiken en tradities. 

Toelatingsprocedure

Voorlopige aanmelding is mogelijk als het advies van 

de basisschool mavo, of mavo/havo is. Je kunt je op 

wolfert.nl/lansing aanmelden. Hier vind je ook alle 

toelatingscriteria.

Ontdek 
Wolfert Lansing
Scan de code en leer alles  
over Wolfert Lansing



Boterdorpseweg 19  |  2661 AB Bergschenhoek

010 - 340 14 70

lansing@wolfert.nl  |  www.wolfert.nl/lansing

facebook.com/wolfertlansing 

Informatie over aanmelding en toelatings-
procedure via mevrouw Fiona van Bommel.
Aanmelding en intakegesprekken starten  
in maart 2020
Mevrouw Van Bommel is de teamleider van  

de eerste en tweede klassen van Wolfert Lansing

010 - 340 14 70 | fbo@wolfert.nl

Wolfert Lansing is onderdeel van de Wolfert van Borselen

scholengroep, samen met Wolfert College, Wolfert Dalton,

Wolfert Lyceum, Wolfert Tweetalig en de Rotterdam Inter-

national Secondary School.

De Wolfert van Borselen scholengroep stelt zich tot taak

om modern, uitdagend kwaliteitsonderwijs te bieden aan

actieve, nieuwsgierige leerlingen, die met open vizier en

initiatiefrijk de wereld tegemoet treden.


